สรุปการประชุมขอหารือราชการของ สนผ.สป. (Morning Talk) ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองทํางาน ผอ.สนผ.สป. (เดิม)
----------------------ประเด็น
๑. ประธานแจงที่
ประชุมทราบ

๓. เรื่องแจงเพื่อ
ทราบ

สาระสําคัญ
ผูรับผิดชอบ
- นายชานน วาสิกศิริ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป. แจงที่ประชุมทราบ ทุกคนรับทราบ
ดังนี้
1. การประชุม Morning Talk จัดขึ้นเพื่อใหทุกกลุมงานมาพบปะพูดคุยกันในเรื่องสําคัญๆ
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งเรื่องการดําเนินงานตางๆ ภารกิจเรงดวนที่ตอง
รีบดําเนินการในรอบสัปดาห ใชเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง ทั้งนี้อาจจะเปลี่ยนเปน 2 สัปดาห
ครั้ง ดูความเหมาะสมอีกครั้ง และจะเปนการจับคูคุยรายละเอียดงานของแตละกลุมงาน
2. ใหทุกกลุมงานดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหความสําคัญกับชี้
วัดของแตละกลุมงาน
3. ให ผอ.กลุมงานตรวจคําผิด คําถูก ในงานที่เสนอทุกครั้ง เพื่อลดความผิดพลาด
4. ใหทุกกลุมงานจัดทําขอมูลสรุปของคณะกรรมการชุดตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ใหมีความชัดเจนถูกตอง รวมทั้งเกี่ยวของกับขอกฎหมาย/มติ ครม.ในเรื่องอะไรบาง ใหดู
รายละเอียดจาก กมน.;oz”
6. กรณีที่มีเรื่องเสนอเรงดวน ใหทุกกลุมงานติดตามเรื่อง เพื่อใหทันตอเวลา
นายชัยรัตน แกวเพียงเพ็ญ รกน.ผชช.ดานยุทธศาสตร ชวยราชการ สนผ.สป.
กกพ.สนผ.
แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ตลาดประชารัฐ ครม. ไดมีมติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให
ดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใตความรวมมือระหวาง มท., พณ., กษ., กค., อก.,
คค., สธ., วธ., ธกส., บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด โดยบูรณาการตลาด
ประชารัฐทั้ง ๙ ประเภท ภายใตโครงการตลาดประชารัฐ และใหดําเนินการพรอมกัน
ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม 25๖๐ โดยโครงการตลาดประชารัฐบูรณาการโครงการที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับตลาดที่อยูในความรับผิดชอบ มุงเนนการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยูเดิมและพัฒนา
ตลาดใหม เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด ใหผูประกอบการแตละกลุมประเภทสินคา
ในแตละระดับมีที่คาขายใหแกเกษตรกร ผูมีรายไดนอย ผูประกอบการที่เดือดรอนจากการ
ไมมีสถานที่คาขาย ลงทะเบียนเปนผูประกอบการรายใหม จัดสรรลงพื้นที่ตลาดที่เขารวม
โครงการ
2. มท. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยใหทุกจังหวัด
มอบหมายใหศูนยดํารงธรรมจังหวัด และศูนยดํารงธรรมอําเภอเปนศูนยรับลงทะเบียน
ผูประกอบการที่จะเขารวมโครงการ ระหวางวันที่10–30 พ.ย.60 เวลา 08.30-16.30 น.
ไมเ ว น วั น หยุ ดราชการ พร อมทั้งให จั งหวั ด จั ด ทําแผนและดํ าเนิ น การประชาสั มพัน ธ
โครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่ เพื่อสรางการรับรู และทําความเขาใจกับพี่นองเกษตรกร
ผูมีรายไดนอยผูประกอบการ ผูประกอบอาหาร และผูคาหาบเรแผงลอย เพื่อเขารวม
โครงการตลาดประชารัฐ
2. คูมือตลาดประชารัฐ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวรอเสนอผูบริหาร ทั้งนี้ สามารถ

ประเด็น

สาระสําคัญ
Download คูมือไดที่ www.market.moi.go.th
นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย ผอ.กลุมงานติด ตามและประเมินผล แจงเรื่องให ที่
ประชุมทราบ ดังนี้
1. ระบบศูนยบัญชาการมหาดไทย ระบบติดตามสถานการณและบริหารการรายงานขอมูล
ขาวสาร มีหนาที่ในการติดตามสถานการณสําคัญ และรายงานสถานการณขาวสารตอ
ผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประกอบกับการหาขอมูลและวิเคราะหสถานการณ 
เพื่อการตัดสินใจที่จัดทําเพื่อจัดเก็บขอมูลการรายงานขอมูลขาวสาร สามารถคนหา/สอบถาม
จัดพิมพเอกสารตาง ๆ เสนอตอผูบริหารและผูใชงานทั่วไปภายในหนวยงาน สามารถบันทึก
ทะเบียนภาพ,วิดีโอ และเสียง หรือบันทึกพิกัดของเหตุการณไดมากหนึ่งพิกัด ,บันทึกแกนนํา,
รายละเอียดการบาดเจ็บ/เสียชีวิต สามารถบันทึกแจงเหตุการณผานระบบมือถือที่มีระบบ
อินเตอรเน็ต เพื่อแจงเหตุการณได โดยทาง ศปก.สามารถตรวจสอบรายการที่แจงผาน
ระบบโปรแกรมแจงเหตุไดตลอดเวลา ทั้งนี้ สามารถเขาดูไดที่ www.command.com
2. ระบบบริหารงานเพื่อการตัดสินใจ ระบบงานที่ทําหนาที่บริหารขอมูลดวยความรวดเร็ว
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร ไดแกขอมูลพื้นฐานที่จําเปนปญหาสําคัญ/ยุทธศาสตร/
ประเด็นยุทธศาสตรของรัฐบาลและ มท. และอมูลกฎหมาย/สถิติสําคัญที่ มท. รับผิดชอบ
โดยออกแบบระบบใหสามารถรองรับงาน ดังตอไปนี้
1. เว็บลิงคจากจังหวัด/กรม/รัฐวิสาหกิจภายใตสังกัด มท.
2. สมุดโทรศัพทของมหาดไทย (Android , IOS)
3. โปรแกรมจัดเก็บขอมูลจังหวัด/กรม/รัฐวิสาหกิจและขอมูลสําคัญ
3. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานป 2560 ไดรับนโยบายจากผูบริหารใหดําเนินการ
โดยใหมีการผลิตรูปเลมหนังสือใหนอยลง ใหใชระบบสารสนเทศเขาชวย เชน AR Cord /
QR Cord หรือระบบ E-Book ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการหาขอมูลในการจัดทําใน
รูปแบบตางๆ

ผูรับผิดชอบ

นางจริยา ชุมพงศ ผอ.กลุมงานนโยบายและแผนรวม แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ
ดังนี้
1. การจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป
2. กผร.กําลังจัดทํารางงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอผูบริหาร
3. นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี สตร.สป. เปนหนวยงานหลักใน
การดําเนินการ ในสวนงบประมาณ ใชของ สบจ.สป. ในการดําเนินการ

กผร.สนผ.

นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรดานสาธารณภัยและพัฒนา
เมือง แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การดําเนินงานของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
1.1 กฟน. ดําเนินการนําสายไฟฟาลงดิน แตยังคงเหลือตนเสาที่ยังไมไดนําออก เนื่องจาก
ติดปญหาเรื่องสายสื่อสารที่ยังคงอยู
1.2 กฟภ. ไดมีการนําสายไฟฟาลงดินเชนกัน แตเนนในเขตเมืองใหญ
1.3 กปภ. ไดรายงานผลการดําเนินงานรอบปงบประมาณซึ่งจะมีรายละเอียดรายรับรายจาย งบประมาณลงทุนตางๆ รวมทั้งมีแผนบริหารความเสี่ยงของแตละโครงการซึ่ง
เปนรายงานที่คอนขางสมบูรณ
1.4 องคการตลาด ไมคอยรายงานเรื่องงบประมาณ รายไดหลักขององคการตลาดมา

กตป.สนผ.

กสม.สนผ.

ประเด็น

สาระสําคัญ
จากการขายสินคาใหเรือนจําหรือสวนราชการ
2. การดําเนินการดานขยะ รอง ปมท.(บุญธรรม) ใหรวบรวมขอมูลขยะ/คิดกิจกรรมในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนวาระระดับกระทรวง รวมทั้งใหมีแผนการดําเนินงานที่
ชัดเจน
นายปฐมพล เย็นอาคาร นวค.ชพ. แทน ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรด านความมั่นคง
ภายใน แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. งานดานความมั่นคง กําลังดําเนินการเรื่อง “สัญญาประชาคมปรองดอง” โดยให มท.
สรางการรับรู ความเขาใจใหกับประชาชนในพื้นที่ โดยใชชุดวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง
(ครู ก/ครูข) ดําเนินการในพื้นที่ การเสนอโครงการยังพบปญหาเนื่องจากไมมีหนวยงาน
เสนอโครงการ ทั้งนี้ ไดวางรูปแบบโครงการไว 2 แบบ คือ แบบที่ 1 การเสนอโครงการ
โดยแทรกเนื้อหาเขาโครงการของเศรษฐกิจพอเพียง และแบบที่ 2 เสนอโครงการใหมเปน
โครงการเฉพาะการสรางความสามัคคีปรองดอง ทั้งนี้ จะมีการประชุม กปข.5 ในวันที่
13 พฤศจิ กายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยมีร องนายกฯ ประวิ ต ร เป น ประธาน
ที่ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล และจะมี ก ารประชุ ม เสนาธิ ก าร/เลขานุ ก ารแต ล ะคณะในวั น ที่ 7
พฤศจิกายน 2560
2. งานดานยาเสพติด ชวงตนปงบประมาณจะมีการประชุมมอบนโยบายใหกับผูบริหาร
เพื่อนําไปบูรณาการการดําเนินงานในพื้นที่ และการจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดดําเนินการ
นางสาวพรพรรณ เดชะพหุล นวค.ชพ. รกน.ผอ.กลุมงานดานการพัฒนาชุมชนและ
สงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2560 ที่ประเทศศรีลังกา
จะเปนการประชุมเรื่องการแกไขปญหาความยากจน
2. คณะกรรมการชุดตางๆ ไดมีการอัพเดรตขอมูลตางๆ แลว

3. ขอสั่งการ

ผูรับผิดชอบ

กมน. สนผ.

กพถ.สนผ.

กอก.สนผ.
นางนิทัศนีย ฉัตรโชติกวงศ ผอ.กลุมงานอํานวยการ แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ คือ
การสอบคัดเลือกลูกจางเหมาบริหารใหม ซึ่งจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน
2560 ทั้งนี้ ในระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 จะเปนการจางชั่วคราว 2 เดือน
เดือนธันวาคม 2560 จะเปนการจางตามหลักเกณฑการจางใหม
การจัดทําบรรยายสรุปเกี่ยวกับ มท. เพื่อรองรับการปรับ ครม.ใหม
ผชช.ณัฐธยาน
การประชุมครั้งตอไป จะประชุมสัปดาหเวนสัปดาห
กอก.สนผ.

